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RÓŻANIEC DO GRANIC — Modlitwa różańcowa dookoła Polski
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie
odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na
działanie Łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień.
Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, w Święto Matki Bożej Różańcowej, ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie
flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją, w I Sobotę Miesiąca,
w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w 100. rocznicę Objawień Fatimskich, w przededniu 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do
odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej
o ratunek dla Polski i świata. Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.
Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 Modlitwa różańcowa
Wyruszamy z naszej parafii autokarem o godz. 6.00. Powrót ok. 20.00.
15.30 Modlitwa na zakończenie
Zapisy codziennie przed Mszą Św. w. zakrystii
Ks. Proboszcz

VII Konsekracja cz.II
Objawienia Katariny Rivas

»I pomyśl, że są ludzie, którzy w tym momencie są rozproszeni na rozmowie. Przykro mi
to mówić, ale wiele osób stoi z założonymi rękoma, tak jakby składali hołd Panu, jak
równy równemu sobie. Powiedz wszystkim ludziom, że człowiek nigdy nie jest bardziej
człowiekiem, niż kiedy upada na kolana przed Bogiem«.

Celebrans wypowiedział słowa Konsekracji. Choć był człowiekiem normalnego wzrostu, nagle zaczął rosnąć i wypełniać się nadnaturalnym
światłem, które otoczyło go i przybrało na sile wokół twarzy. Z tego powodu nie mogłam dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł Hostię, zobaczyłam jego ręce. Na ich wierzchniej stronie miał jakieś znaki, które emanowały światłem. To był Jezus! W tym momencie Hostia zaczęła
rosnąć i stała się wielka. Na Niej ukazała się cudowna twarz Jezusa spoglądającego na swój lud. Instynktownie chciałam skłonić głowę, ale
Matka Boża powiedziała: »Nie patrz na dół. Podnieść swój wzrok i kontempluj Go. Wpatruj się w Niego i powtarzaj modlitwę z Fatimy:
„Panie, wierzę, adoruję, ufam i kocham Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają
Ciebie” (…) Teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i składaj hołd Królowi królów«.
Fragmenty wybrał — Ks.Proboszcz
Wydawało mi się, że byłam jedyną osobą, na którą patrzył z ogromnej Hostii, ale zrozumiałam, że On w ten sposób, tj. z bezgraniczną miłością, patrzy na każdą osobę. Celebrans położył na ołtarzu Hostię i natychmiast wrócił do normalnych rozmiarów. Kiedy wypowiedział
słowa konsekracji wina, pojawiła się światłość, ściany i sufit kościoła zniknęły. Wtedy zobaczyłam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowanego. Byłam w stanie kontemplować
Jego twarz, pobite ramiona i pokaleczone ciało. Z prawej strony piersi miał ranę, z której wytryskiwała krew w lewym kierunku, oraz coś, co przypominało wodę, ale było bardzo błyszczące, w prawym kierunku. Wyglądało to jak strumienie światła spływające na wiernych.
W tym momencie Matka Boża powiedziała: »To jest cud nad cudami. Pan nie jest skrępowany, ani czasem, ani miejscem. W momencie Konsekracji całe zgromadzenie jest zabierane
do stóp Kalwarii w chwili ukrzyżowania Jezusa«.

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Pomóż nam, św. Franciszku z Asyżu, przybliżyć Chrystusa Kościołowi i współczesnemu światu! Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus sam mógł być dla człowieka naszych
czasów „drogą, prawdą i życiem”
Jan Paweł II 5.11.1978

PIELGRZYMKA DO GIERZWAŁDU
W dniu 9- IX br. z naszej parafii, miasta i okolic, udało się 30 Pielgrzymów do Bazyliki Nawiedzenia N.M.P. (Sanktuarium maryjnego)
o. Jezuitów w Św. Lipce, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej oraz barokowe organy, których obudowa zdobiona jest złoconym ornamentem liści akantu, o 35 głosach i ruchomych figurach, stanowiących grupę Zwiastowania. Muzeum (obok Bazyliki) ma wiele
unikatowych eksponatów, min. jako, jedyne w świecie posiada zbiór książek i czasopism z prywatnej biblioteki św. J.P. II. Przybywający
tu ludzie, otrzymują różnego rodzaju ocalenia i cudowne ozdrowienia. (z pośród naszej grupy, Maryja też wybranych, uzdrowiła). Ciepły
wieczór, ognisko i kiełbaski, śpiew połączony z modlitwą unosiły się w okolicy, ku zdumieniu i radości Ojców, sióstr zakonnych, którzy
z wdzięcznym sercem słuchali …
W niedzielę 10-IX, Pielgrzymi uczestniczyli w Jubileuszu, kończącym 140 rocznicę objawień Matki Bożej, dwóm nastolatkom: Barbarze
Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej oraz 50-lecie koronacji obrazu M.B. w Gietrzwałdzie ( zwanego Północną Częstochową). Mszy św.,
którą poprzedziła procesja z cudownym wizerunkiem Matki Bożej, przewodniczył Prymas Polski abp W. Polak wraz Nuncjuszem abp.
z Watykanu, z abp i biskupami ( abp W. Depo, bp H.Tomasik ...), również z zagranicy, a także z rzeszą kapłanów i ponad 200 tys. wiernych.
Prymas podkreśli, w skierowanym słowie o wyraźnym życzeniu Maryi "...aby ludzie, zgodnie z wolą Bożą pielgrzymowali w to miejsce
"z bliska i z daleka", brali do ręki różaniec i modlili się: o odnowę ducha, o nawrócenie serca, o pojednanie i zgodę, o trzeźwość i wolność
od pychy, o wzajemne przebaczenie i nieśli wszystkie intencje: osobiste, rodzinne i narodowe… a ożywieni tym, co tutaj doświadczamy,
zabierzmy z tej ziemi, od MARYI coś ze sobą: siłę, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspakaja, jednoczy i raduje, bo takiej dzisiaj siły
nam potrzeba - pełnej pokoju, bo w niej jest siła dla wszystkich i dla każdego, to siła dla tego, co stanowi POLSKĘ..."
Specjalny list dla uczestników uroczystości, skierował Papież Franciszek wraz z pasterskim błogosławieństwem. We Mszy Św. uczestniczyli
również Premier B. Szydło oraz Prezydent RP - A. Duda - przypominając, że te objawienia, jako jedyne w Polsce, w 1967 r. zostały potwierdzone autorytetem Stolicy Apostolskiej. Po wspólnej modlitwie, ze złożeniem intencji w miejscu Objawień, zaopatrzeni w uzdrawiającą wodę,
przy pięknej pogodzie, dotarliśmy do Mikołajek, aby odpocząć i podziwiać piękno Mazur w czasie rejsu po jeziorach Bełdany oraz Śniardwy.
Wszyscy UBOGACENI duchowo i sprawni fizycznie powrócili na ranem do swoich domów, aby w sercu i myślach zawsze już tam powracać ...
Jak wiemy, gietrzwałdzkie rocznice przypadają w roku 100-lecia objawień w Fatimie i 100- lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej oraz
300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej... to nie przypadek – to Plan Boży dla nas .. i naszym kraju, którego ONA jest
KRÓLOWĄ MATKĄ ...wszak z ust Niepokalanej padły te słowa: "Nie smućcie się , bo Ja zawsze będę przy WAS "…
Zofia Falkiewicz

FATIMA w Bożym planie ZBAWIENIA 1917- 2017
13-17 września 2017r. pod Patronatem Honorowym Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z Watykanu i Episkopatu Polski odbył
się Międzynarodowy Kongres Mariologiczno – Maryjny w Zakopanem - Krzeptówki.
Z okazji100- lecia Objawień Fatimskich i zaproszenia do uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie, którego miejscem było ZAKOPANE ,
swoją obecność potwierdziło również nasze Rycerstwo Niepokalanej. Rozpoczęciu Kongresu jak i zakończeniu towarzyszyła Procesja światła,
różaniec i Apel maryjny. Codzienne Mszę Św. i nabożeństwa celebrowane były w Sanktuarium M. B. Fatimskiej w Zakopanem, na Krzeptówkach.
W każdym dniu Kongresu Mszy św. przewodniczyli m.in: J. Em. Ks. Kard. Zenon Grocholewski - Watykan, Ks. Bp Henryk Ciereszko przewodniczący KEP, Ks. Abp Marek Jędraszewski - Metropolita Karkowski, Ks. Prowincjał Księży Pallotynów Zenon Hanas SAC oraz
Ks. Carlos Cabecinhas - rektor Sanktuarium M. B. Różańcowej z Fatimy. Tematy sesji plenarnych, były bardzo obszerne i ukierunkowane
na znaczenie i przekazanie misji w objawieniach się, Anioła w Fatimie ( 1916r) i odczytanie objawień ( 1917 r) z Fatimy dla Kościoła
i współczesnego świata poprzez Kult Niepokalanego Serca Maryi jako ogromnego DARU. "na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje..." przez nawrócenie, pokutę, wynagradzanie i zadośćuczynienie w I-sze soboty miesiąca za bluźnierstwa, zniewagi i grzechy (zachowując
przy tym wszystkie warunki tego nabożeństwa, wg objawień), które szczególnie dziś mają ogromne znaczenie dla NAS i całego świata i są
bardziej naglące niż w 1917r. (błędy Rosji, wizja piekła, męczeństwo kościoła, aby zakończyły się wojny i nastał pokój...)
Prelegentami i Moderatorami Kongresu byli:
J. Em. Ks. Kard., Ks. Bp, Profesorowie, dr. hab.: z Watykanu, Fatimy, Rzymu,
Szwajcarii, Irlandii, Słowacji, Kairu i Egiptu oraz lubelskiego KUL– u,
"Kolbianum" - Niepokalanów, z Warszawy, Tarnowa i Zakopanego
W ramach Kongresu odbył się:
Koncert Maryjny - p. Hanny Rybka, wycieczki do Sanktuariów: M. B. Królowej
Tatr na Wiktorówki i do Morskiego Oka oraz M. B. Królowej Podhala w Ludźmierzu.
Wszyscy uczestniczy M. K. M przekazują na ręce Ks. Proboszczów parafii
błogosławieństwo i pozdrowienia dla wiernych, jednocześnie wskazując na
Maryję z Fatimy, aby we wszystkich nas, było żywe i aktualne JEJ ORĘDZIE.
Szczęść Boże. Maryja ...
Zofia Falkiewicz

Rycerska uroczystość
W niedzielę 24 września br. miała miejsce jedna
z ważniejszych uroczystości dla społeczności Rycerzy
Kolumba naszej parafii czyli tzw. wprowadzenie funkcjonariuszy. Rada nr 15015 im. Św. O. Pio po raz
kolejny rozpoczęła swój Rok Bratni. Rycerze wybrani
na funkcje w Radzie, w sposób uroczysty zostali nań
wprowadzeni otrzymawszy jednocześnie insygnia.
Przewodniczyć Radzie będzie Krzysztof Chyczewski
który został wybrany na Wielkiego Rycerza. Gratulujemy i życzymy wielu udanych inicjatyw.
P.P.

Z pielgrzymką u Jezusa Miłosiernego
W sobotę 16.09.2017r Rycerze Kolumba z rady działającej przy naszej
parafii wraz z rodzinami i grupą parafian udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach oraz do pobliskiego
Centrum Św. Jana Pawła II. Po przybyciu udaliśmy się do kaplicy klasztornej
w której przechowywany jest cudowny obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie Św. Siostry Faustyny. Uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Bazylice Bożego
Miłosierdzia w czasie, której posługę liturgiczną sprawowali ministranci i ministrantka z naszej parafii. Po Mszy św. przeszliśmy do Centrum Św. Jana Pawła
II -„Nie lękajcie się” na „Białych Morzach”. Kapłan oprowadzający po Sanktuarium Św. Papieża Polaka opowiedział nam historię powstawania Centrum JP II
wskazując szczególnie na przechowywane tam relikwie krwi Św. oraz płytę
nagrobną z Grot Watykańskich .W górnym kościele podziwialiśmy przepiękne mozaiki zaprojektowane przez Jezuitę O. Marco Rupnika, który był także
pomysłodawcą mozaiki w Sanktuarium w Lourdes. Zwiedziliśmy również
muzeum pamiątek po Św. Janie Pawle II i wystawę „Kim jest człowiek z całunu” na której znajduje się kopia całunu turyńskiego. Była to pierwsza pielgrzymka organizowana przez Rycerzy Kolumba z naszej parafii, ale myślę, że
nie ostatnia.
Marek Śliwiński

V Prezentacje Muzyczne „Śpiewajmy Panu”
Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz wspomnienia św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej - w niedzielę,
24 września br., już po raz piąty odbyły się Prezentacje Wokalne pod nazwą „Śpiewajmy Panu”. Uczestniczyło
w nich 10 chórów. Gośćmi z poza Starachowic był Chór z Kolegiaty św. Mikołaja z Końskich. W Prezentacjach
uczestniczyli (w kolejności wykonywanych utworów): SCHOLA RYCERZY KOLUMBA, CHÓR KAMERALNY
BELCANTO, CHÓR PARAFII W. ŚWIĘTYCH, SCHOLA PARAFII W. ŚWIĘTYCH, CHÓR MIESZANY KAMERTON, CHÓR PARAFII ŚW. MIKOŁAJA Z KOŃSKICH, SCHOLA PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, CHÓR
CONCENTUS, CHÓR GAUDE MATER PARAFII MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY oraz p. BEATA RYBICKA.
Ks. Grzegorz Roszczyk W sumie usłyszeliśmy 37 pieśni i piosenek. Przegląd, oprócz wielkiej wartości artystycznej, pokazał, że nasi parafiaProboszcz Parafii MBCz
nie są bardzo muzykalni: wśród wykonawców można było rozpoznać wiele osób z naszej parafii. Prezentacje zapoprowadził jak co roku,
kończyły się wspólnym grillowaniem, rozmowami i snuciem planów. Do zobaczenia za rok.
5-e już prezentacje muzyczne
Tekst i zdjęcia—P.P.
SCHOLA PARAFII M. B.
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

„Śpiewajmy Panu”
CHÓR BELCANTO

CHÓR PARAFII WSZYSKICH
ŚWIĘTYCH

CHÓR GAUDE MATER
SCHOLA RYCERZY
CHÓR KAMERTON
BEATA RYBICKA

SCHOLA PARAFII WSZYST.ŚWIĘTYCH.

CHÓR PARAFII ŚW. MIKOŁAJA Z KOŃSKICH

CHÓR CONCENTUS

Zwiastun

Cofnijmy wskazówki zegara...

Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
tel. kom. 500 152 994

W sobotę, 14 października 1989 roku, zakończyliśmy betonowanie chóru,
co jest wspaniałym sukcesem naszej małej parafii. Żadne słowo nie wyrazi
takiej wdzięczności, na jaką zasłużyli Ci, którzy pracowali w ostatnich
dniach. Pracowało łącznie 90 osób. Cieszę się, że jest w parafii wiele rodzin
ofiarnych. Dziękuję ofiarodawcom za posiłki dla pracujących.

Str.internetowa: www.parafialazy.cba.pl
E-mail: lazy@poczta.onet.pl
Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w-Starachowicach/579311342087755

Kronika parafialna...
Tymi słowami dziękował Ś. p. ks. Jan Borończyk swoim parafianom
za trud jaki podjęli podczas kolejnego etapu wznoszenia naszego
kościoła. Nie zapomnijmy o modlitwie za zmarłego Proboszcza, podczas kolejnej rocznicy jego śmierci.
Kronika parafialna

PRZEBOJOWY SOS PAPRYKOWY
MONIKI FRYCZ
DWK: Moniko, na parafialnym pikniku Twój sos okazał się
przebojem. Prosimy o podanie przepisu.
Monika Frycz: Cieszę się, że mój sos paprykowy smakował
i cieszył się dużym zainteresowaniem. Ogromną radość sprawiły mi wszystkie miłe słowa i bardzo za nie dziękuję. Jeśli
jest ktoś, kto nie spróbował, a chciałby, bez problemu podzielę się słoiczkiem. Dla odważnych podaję przepis:
3 kg czerwonej papryki, 3 papryczki chili, 2 główki
czosnku, 2 koncentraty pomidorowe, 1 szklanka octu, 1 szklanka oliwy, 1/2 kg cukru, 3 łyżki soli.
Paprykę i czosnek zmielić (ja zmieliłam w maszynce do mięsa). Gotować przez 20 minut i gorące wkładać do słoików.
Nie pasteryzować. Papryczki chili i czosnek można dodać
więcej, jeśli ktoś lubi bardziej pikantne. Proszę nie sugerować
się smakiem zaraz po ugotowaniu. Kiedy ja go spróbowałam,
to się przeraziłam. Czuć tylko cukier i ocet. Spokojnie. Po
ostudzeniu i kilku dniach będzie pyszny.
DWK: Gdzie znalazłaś taki oryginalny przepis?
MF: Skorzystam z okazji i podziękuję za recepturę mojej
znajomej, Sylwii Pacek, która namówiła mnie na kolację, kiedy byłam u niej z wizytą. Po spróbowaniu kanapek z pasztetem i tym sosem (wg mnie idealne połączenie) uznałam, że ja
też spróbuję go zrobić, chociaż nie wierzyłam, że mi wyjdzie.
DWK: To znaczy, że wypróbowane przepisy są pewne.
MF. Tak. Sylwia, mimo młodego wieku jest wspaniałą gospodynią. Nie boi się eksperymentować w kuchni, a wszystko
rozkosznie rozpływa się w ustach. Jestem zachwycona, że
przyczyniłam się do tego, że jej przepis na sos paprykowy
poszedł w świat.
DWK: Jak oceniasz nasz ,, zwiastunowy konkurs”?
MF: Taka inicjatywa integruje ludzi w naszej parafii. Postaram
się o kolejny smaczny przepis za rok. Wszystkim gospodyniom, które odważyły się przynieść swoje przetwory serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że na następnym parafialnym pikniku będzie nas jeszcze więcej.
DWK: Świat pędzi do przodu, jadamy w pośpiechu żywność
przetworzoną chemicznie w takim stopniu, że naturalne
składniki to ilości śladowe. Czy przyrządzanie przetworów
przeżywa renesans?
MF: Myślę, że tak. To fajna sprawa wymieniać się przepisami
na smakołyki. Nie bójmy się robić nowych rzeczy. Nawet
jeśli to tylko sos do kanapek.
DWK. Przyznam się, że nie zdążyłam spróbować sosu, bo
najzwyczajniej podczas degustacji ubiegli mnie parafianie. Na
początku myślałam, żeby skorzystać z oferty Moniki i zgłosić
się po słoiczek, ale przyrządzę go jednak sama, a przepis
zapiszę w moim zeszycie pod tytułem sos paprykowy Moniki.
Dziękuję za rozmowę.
MF: Dziękuję.
Rozmawiała – D.W.K.

Cudze chwalicie...IWONICZ ZDRÓJ
Nie opuszczam Beskidu Niskiego i polecam na jesienne wypady Iwonicz Zdrój. Wciśnięty w wąską dolinkę porośniętą ,, buczyną karpacką” w tym czasie nabiera pełnej
palety barw. Pierwsza wzmianka o istnieniu wód mineralnych pochodzi z 1413 r. .
Ponad sto lat później zwrócił uwagę na walory wód Wojciech Oczka, lekarz nadworny
Stefana Batorego. Tak jak przez Duklę, przez Iwonicz przechodziły wojska węgierskie, szwedzkie, siedmiogrodzkie, a podczas Konfederacji Barskiej w tym rejonie
toczyły się krwawe walki z Moskalami. W 1914 r. Józef Piłsudski agitował ochotników
do Legionów. Rok 1944 i nadciągająca ,,czerwona fala” ze wschodu zmobilizowała
38 mieszkańców, którzy wyzwolili uzdrowisko w ramach akcji ,, Burza” i utworzyli
Rzeczpospolitą Iwonicką. Po wejściu Rosjan 20 IX niemiecką okupację zastąpiła
sowiecka. Przy wsparciu UB aresztowano i wywieziono do łagrów osoby zagrażające ,, nowemu systemowi”, a dowódca placówki AK Irys, Jerzy Nowak został stracony.
Iwonicz w latach międzywojennych reklamowany jako ,, książę wód jodowych”
do tej pory posiada 17 źródeł mineralnych, wspomagających leczenie układu
trawiennego, nerwowego, oddechowego, osteoporozy, otyłości i reumatyzmu.
W centrum miasta pozostało wiele charakterystycznych drewnianych willi
i pensjonatów z XIX wieku, które wzorowano na szwajcarskim budownictwie
uzdrowiskowym. Na uwagę zasługuje urokliwy Kościół p. w. św. Iwona, od
imienia którego uzdrowisko wzięło nazwę. Teraz po zakończeniu całkowitej
rewitalizacji, miejsce odzyskało dawny blask. Za jedną z atrakcji uważane jest
Źródło Bełkotka, na którego tafli pokazują się płomienie związane z obecnością
na terenach Podkarpacia złóż roponośnych. Do tego niezwykłego miejsca wspinamy się szerokim duktem leśnym pomiędzy pięknymi okazami buków i jodeł.
Iwoniczanie dbają o atrakcje. W miejscu starej skoczni powstała muszla koncertowa,
w której często występuje lokalny zespół promujący muzykę jazzową. Znajdujący się
w sąsiedztwie kompleks boisk ,, Orlik” umożliwia nie tylko grę w ,, nogę”, ale również
w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Jest otwarty dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. W tym miejscu naprawdę wspaniale się oddycha.
F.K.
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